REGULAMIN
Zajęć dodatkowych obowiązujący w placówkach oświatowych, w których
zajęcia prowadzone są przez
CADDE DANCE.
1. CADDE DANCE zobowiązuje się do prowadzenia dodatkowych zajęć
w placówce oświatowej w terminach od 01 października do 31 maja.
2. Zajęcia prowadzone będą w grupach: po 15 minut dla 3-4 latków, 30 minut
dla 5-6 latków lub 45 minut dla dzieci od 7 roku życia. Zajęcia odbywają się raz
lub dwa razy w tygodniu zgodnie z zapisami umów dostarczanymi Prawnym
Opiekunom dzieci. Terminy odbywania się zajęć ustalone zostaną
z Dyrekcją/Koordynatorami placówki oświatowej.
3. Zajęcia, które z przyczyn losowych nie odbędą się w ustalonym terminie,
zostaną
odrobione
w
terminach
ustalonych
wspólnie
z Dyrekcją/Koordynatorami placówki oświatowej lub odwołane.
4. W okresach zaniżonej frekwencji tj. przerwy świąteczne, ferie zimowe, dni
wolne od pracy, żałoba narodowa, tzw. długie weekendy odbywanie się zajęć
zostaje zawieszone, a zajęcia te nie podlegają odpracowaniu.
6. Prawny Opiekun dziecka zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zajęcia
dodatkowe (wysokość opłaty oraz terminy płatności są przedstawiane na
zebraniach organizacyjnych przed rozpoczęciem zajęć w placówce oświatowej,
a także bezpośrednio dostarczane Prawnym Opiekunom zapisanych na zajęcia
dzieci).
7. Opłata za zajęcia podlega zwrotowi tylko i wyłącznie na pisemną prośbę
Prawnych Opiekunów dziecka i jest zasadna gdy frekwencja dziecka wynosi
mniej niż 50%. CADDE DANCE zastrzega sobie prawo do potrącenia należności
za wykorzystane zajęcia oraz pokrycia kosztów manipulacyjnych (koszta
wykonywania przelewów bankowych zgodne z tabelą prowizji i opłat mBanku).
8. CADDE DANCE ma prawo dochodzić swoich należności zapisanych w
umowach, które są podpisywane z Prawnymi Opiekunami dzieci na początku
każdego roku szkolnego.
9. Za opóźnienia w płatnościach naliczone zostaną ustawowe odsetki.
10. Prawny opiekun dziecka oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i
wykorzystanie danych osobowych (dziecka oraz prawnego opiekuna) przez
CADDE DANCE zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). Dane te wykorzystywane będą
do: prowadzenia dokumentacji zajęć dodatkowych (dziennik), kontaktu z
Prawnymi Opiekunami dzieci w razie takiej potrzeby, przesyłania informacji
handlowej przez CADDE DANCE.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie
www.tanieckatowice.com.

